
 
 
 

DET  
PERSONALEPOLITISKE  
FORUM  

  
13. februar 2004 Til 

Fagbladsredaktionen 
 
 
 
 
 
Vedr.:  Invitation til Den Personalepolitiske Messe – åben for til-

melding den 16. februar 2004. 
 

./. Den 16. februar 2004 åbnes der for tilmelding til Den Personalepoliti-
ske Messe som afholdes den 2. juni 2004 i Bella Center København. 
Hermed vedlægges ét eksemplar af invitationen fra Det Personalepoli-
tiske Forum.  

  
I er meget velkomne til at bringe en omtale af messen i fagbladet fx 
knyttet an til en historie fra et af bidragene på jeres område. Se mere 
om bidragene i den vedlagte invitation.  
 
I det vi håber, I gør brug af muligheden for at dække nogle af de 
mange aktiviteter på selve dagen inviteres Fagbladet til at deltage gra-
tis på Messen.  
 

./. Da vi skal sørge for, at I ikke modtage en faktura bedes tilmelding ske 
direkte til messesekretariatet vha. vedlagte tilmeldingsblanket. Blan-
ketten bedes returneret senest d.1. april. 
 
Yderligere oplysninger kan fås i Messesekretariatet for Den Persona-
lepolitiske Messe, hos Lotte Lund Pedersen, tlf: 3347 0632, e-mail 
lp@kto.dk, eller Jesper Mathisen, tlf.: 3347 0630, e-mail jma@kto.dk. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Det Personalepolitiske Forum 
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DET  
PERSONALEPOLITISKE  
FORUM  

 

Tilmeldingsblanket til messe - Presse 
 
1.person: Navn og stilling_____________________________  

2.person: Navn og stilling_____________________________  

Arbejdsplads/Organisation____________________________ 

Adresse__________________________________________ 

Postnummer og by_________________________________ 

Telefon__________________________________________ 

E-mail___________________________________________ 

Valg af aktivitet - skriv 

kode fra Invitationen 

fx G03. 

1. runde  

kl.10.30-12.00 

2. runde  

kl.13.30-15.00 

3. runde  

kl.15.30-17.00 

1.person   1. prioritet:  

1.person   2. prioritet:  

2. person  1. prioritet:  

2. person 2. prioritet:  

Der vil for pressen være adgang til alle aktiviteter, men I bedes markere 
hvilke aktiviteter i har til hensigt at deltage i af hensyn til den begrænse-
de plads i hvert lokale. 
Der kan af pladsmæssige hensyn max. deltage 2 personer fra fagbladet. 
Der vil på dagen være et særligt lokale for pressefolk med pressemate-
riale og lignende. I vil modtage yderligere informationer efter tilmelding. 
 
Send til senest d.1.april: 
 
Messesekretariatet 
C/o KTO 
Løngangsstræde 25, 1.sal 
1468 København K. 
 
eller FAX til 33 11 97 07 
eller email til lp@kto.dk 
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